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Remissyttrande 
Promemorian Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt 
 
 
Promemorian tillstyrks 
Företagarförbundet tillstyrker Promemorian med nedanstående kommentarer  

Förslaget i korthet 
Möjligheten för krisdrabbade företag att ansöka om anstånd med skatteinbetalningar, som funnits sedan mars 
2020 i och tillkom i samband med coronakrisen. I denna promemoria föreslås att antalet redovisningsperioder 
utökas från nio till tolv redovisningsperioder för skatt, avgift och mervärdesskatt som redovisas per månad. För 
mervärdesskatt vars redovisningsperiod är ett kalenderkvartal får anstånd beviljas för högst fyra 
redovisningsperioder.  Anstånd kommer kunna beviljas i och med förslaget även för redovisningsperioder som 
infaller under april–juni 2022. Anståndstiden för nämnda skatter och avgifter senareläggs till den 12 
september 2023  

Företagarförbundet anser 
Företagarförbundet välkomnar alla ansatser som görs för att underlätta för små och medelstora företag att 
klara av den ekonomiska utmaning som följer efter corona pandemin och som numera förlängs för många 
genom orimligt höga elpriser. Anstånd med skatteinbetalningar ger företag en möjlighet att säkra likviditet 
kortsiktigt.  
	
Avbetalningsplan 
Företagarförbundet Har tidigare kritiserat den korta återbetalningstiden för anstånden under corona krisen. 
Med den utökade möjlighet med anstånd av skatteinbetalningar innebär ändras detta till dels. 
Företagarförbundet är nöjda med att regeringen hörsammat företagens synpunkter på en långsiktig möjlighet 
till återbetalning. Med anståndstid på 7 månader med möjlighet till förlängning med ytterligare 12 månader 
och med möjligheten att ställa upp en avbetalningsplan på 36 månader efter det har regeringen tagit ett steg i 
rätt riktning mot lång återbetalningstid.  

Kostnadsränta och anståndsavgift 
I promemorian framgår att företagen som ansöker om anstånd skall stå för de kostnader som kreditrisken 
innebär för staten tillsammans med de kostnader som upplåningen av anståndsbeloppen innebär. Det kan te 
sig logiskt utifrån ett normalt låneförhållande. Men i detta fall då orsaken för elkrisen och den långsamma 
hanteringen av återbetalningar av företagens inbetalda elprispengar är det inte rätt att ålägga företagens 
kostnader för dessa anstånd. Det skulle kunna motiveras av att statens budget måste vara i balans, men även 
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här har elpriskrisen genererat åtskilliga tiotals miljarder mer i momsintäkter än vad som varit budgeterat, så 
det saknas inte medel för att erbjuda företagen anstånden kostnadsfritt. Företagarförbundet anför att 
förslaget bör justeras och utesluta anståndsavgift och kostnadsränta. 
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